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• Ku Vianociam v Spišskej Belej
už neodmysliteľne patrí i Betlehem v životnej veľkosti umiestnený pri zvonici na námestí.

• Aj tohtoročná Vianočná tržnica ZŠ M. R. Štefánika mala medzi návštevníkmi veľký úspech.

• Predvianočnú atmosféru v Spišskej Belej umocňoval aj Domček vianočných želaní, ktorý stál na námestí pred budovou Mestského úradu. V tomto
čarovnom domčeku mohli všetky deti napísať svoje tajné vianočné želania.
Tie výnimočné sa budú aj plniť...
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• Koncom novembra dalo mesto vymeniť staré priehľadné výplne na dvoch
autobusových prístreškoch pre cestujúcich na autobusových zastávkach
v centre mesta.
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• Dňa 24. novembra sme si na miestnom cintoríne pripomenuli 110.
výročie narodenia Jozefa Vojtasa - kňaza, kanonika a spišského historika
pôsobiaceho v Spišskej Belej.

• Mesto Spišská Belá dalo vyrobiť stolový kalendár na rok 2017 s tematikou nášho mesta. V kalendári sú vyznačené mestské kultúrne i športové akcie,
významné historické medzníky mesta, či dôležité kontaktné údaje. Kalendár ponúka mnoho zaujímavých fotografií odfotených počas roka 2016 …a možno
sa v ňom nájdete i Vy. Stolový kalendár mesta si môžete zakúpiť v Informačnom centre na Petzvalovej 17 za predajnú cenu 2€.

• V piatok 9. decembra 2016 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konalo
vyhlásenie futbalovej 11-tky roka 6. futbalovej OMV ligy za rok 2016.
Medzi 11 najlepších hráčov za rok 2016 sa dostal aj Marek Podolinský
- útočník MŠK Slavoj Spišská Belá, momentálne hrajúci za B mužstvo
mužov. Marek, gratulujeme!!!
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• Štedrý predvianočný dar dostalo Mesto Spišská Belá od ČSOB nadácie,
ktorá sa napokon rozhodla poskytnúť na stavebnú úpravu križovatky pri
čerpacej stanici OMV sumu 6 000 €
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
v Sp. Belej sa na svojom
zasadnutí dňa 14. 12. 2016
venovalo aj týmto témam:
VZN o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a školského zariadenia
na rok 2017
MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
č. 2/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a školského zariadenia na
rok 2017 v meste Spišská Belá.
Týmto nariadením sa určuje
minimálna výška finančných
prostriedkov, ktoré sa mesto zaväzuje poskytnúť určeným školám a školským organizáciám
(v originálnej pôsobnosti mesta).
Presnú sumu schvaľuje mesto
následne vo svojom rozpočte
na rok 2017 a je vždy vyššia ako
tieto minimálne sumy.
VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
MsZ schválilo návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2016, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Viac informácii prinesieme v samostatnom
článku.
VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
MsZ zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská
Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území Mesta
Spišská Belá zo dňa 25. 9. 2014
na základe protestu okresného
prokurátora.
Zmena rozpočtu mesta
na rok 2016
MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok
2016 rozpočtovým opatrením č.
10/2016. Touto zmenou sa navýšili príjmy aj výdavky o sumu
48 100 EUR a zároveň sa schválili

presuny medzi niektorými položkami rozpočtu mesta. Návrh
rozpočtového opatrenia je zverejnený na www.spisskabela.
sk v časti samospráva/rozpočet
mesta.
ROZPOČET MESTA na rok
2017
MsZ schválilo Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2017
vrátane finančných operácií
v celkovej výške 6 090 815 EUR.
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Z uvedenej sumy bežný rozpočet tvorí suma 4 297 055
EUR a kapitálový rozpočet suma
1 508 660 EUR, pričom z rezervného fondu mesta sa zapojila do
tohto rozpočtu suma 50 000 EUR
na kapitálové výdavky. Viac
informácií o rozpočte mesta na
budúci rok prinesieme v nasledujúcom čísle Spravodaja.
Prevod Čistiarne odpadových
vôd do majetku PVS
MsZ opätovne potvrdilo
predaj Čistiarne odpadových
vôd v Spišskej Belej do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Poprad, Hraničná 17, Poprad za kúpnu cenu
181 860 EUR spolu s pozemkami
tvoriacimi areál tejto čistiarne
o celkovej výmere 4578 m2 za
kúpnu cenu 45 780 EUR. Takže
vodári uhradia mestu celkovú
kúpnu cenu vo výške 227 640
EUR (stavba a pozemky). Odkúpenie tejto čistiarne schválilo
aj Predstavenstvo Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti dňa
21. 11. 2016. Viac informácií prinesieme v samostatnom článku.
Návrh zmien a doplnkov č. 2
územného plánu mesta
MsZ vzalo na vedomie návrh
zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá
predloženého v rámci verejného
prerokovania a schválilo predložený návrh.
Rozšírenie kapacity Materskej
školy na Mierovej 1
MsZ schválilo podanie projektového zámeru na rozšírenie kapacity Materskej školy,
Mierová 1, Spišská Belá formou
prístavby v rámci výzvy operačný program IROP 2014 -2020
(zo štrukturálnych fondov EÚ).
Viac uvedieme v samostatnom
článku.

Prevádzka elokovaného pracoviska Materskej školy
na Letnej ulici
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o ďalšom postupe uvedenia do prevádzky elokovaného pracoviska
Materskej školy, na ulici Letnej
č. 5, Spišská Belá s predpokladaným začiatkom prevádzky
dňom 1. 9. 2017. Viac uvedieme
v samostatnom článku.
Pridelenie mestských bytov
v Strážkach
1. MsZ schválilo pridelenie
1-izbového mestského nájomného bytu na prízemí bytového
domu na ulici Popradskej č. 11/A
v Spišskej Belej do nájmu Michalovi Bonkovi, trvale bytom
Spišská Belá, Popradská 57.
2. MsZ schválilo pridelenie
garzónky na 1. poschodí bytového domu na ulici Popradskej
č. 11/A v Spišskej Belej do nájmu
Alžbete Stanekovej, trvale bytom
Spišská Belá, Družstevná 16.
Pozemky - predaj, kúpa, prenájom, vecné bremená
1. MsZ schválilo predaj časti
pozemku mesta pre Martina
Kovalčíka s manž., ul. Krátka 24,
Spišská Belá a zároveň schválilo odkúpenie časti pozemku
od Martina Kovalčíka s manž.
v rámci rozšírenia prístupovej
komunikácie.
2. MsZ schválilo predaj časti
pozemku mesta Štefanovi Boršošovi s manž., Hviezdoslavova
58, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome
3. MsZ schválilo predaj časti
pozemku mesta pre Jána Hradického s manž., Hviezdoslavova
59, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pri rodinnom dome
4. MsZ schválilo návrh na
zriadenie budúceho vecného
bremena na pozemkoch mesta
na umiestnenie inžinierskych
sietí a miestnej komunikácie

v IBV Okružná ulica v Spišskej
Belej pre žiadateľa - Pavol Lojek,
Spišská Belá
5. MsZ schválilo predaj časti
pozemku mesta Alešovi Neupauerovi s manž., Petzvalova
58, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pred rodinným domom
6. MsZ schválilo zriadenie
vecného bremena na pozemkoch mesta v Tatranskej Kotline
spočívajúce v práve prechodu
a prejazdu pre Slavka Mitráša
s manž., Železník135 na dobu
1 roka.
Návšteva ukrajinského mesta
Čop
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o pracovnej návšteve zástupcov nášho mesta v ukrajinskom meste
ČOP v Zakarpatskej Ukrajine
(viac v samostatnom článku).
Činnosť hlavného
kontrolóra
MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra
mesta o vykonaných kontrolách
v posledných 2 - 3 mesiacoch.
Poslanci zároveň schválili návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na
1. polrok 2017.
Zimná údržba miestnych
komunikácií
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o systéme zimnej údržby miestnych
komunikácií v Spišskej Belej,
o technickom a personálnom
zabezpečení tejto údržby.
Rôzne
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich investičných akciách
mesta (november - december
2016), ako aj informáciu o rekonštrukcii lesnej cesty v mestských
lesoch Spišská Belá v lokalite
Ždiar v úseku medzi čističkou
odpadových vôd smerom k bývalému penziónu Tatra.
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Na návšteve ukrajinského mesta Čop
Delegácia mesta Spišská Belá
navštívila ukrajinské mesto Čop.
Primátor mesta Štefan Bieľak
spolu so svojím zástupcom
Jozefom Kunom a Alexandrou
Olekšákovou, zodpovednou aj
za spoluprácu so zahraničnými
partnerskými mestami, sa na pozvanie primátora ukrajinského
mesta Čop Valerija Samardaka
zúčastnili regionálneho ekologického fóra ČOP - EKO 2016,
ktoré sa konalo 30. novembra
2016 v meste Čop ležiaceho na
pohraničí so Slovenskom.
Tomuto fóru predchádzala
návšteva Spišskej Belej zo strany zástupcov mesta Čop ako aj
iných miest ležiacich v Zakarpatskej oblasti, ktorí v lete tohto
roku absolvovali prehliadku
belianskej čistiarne odpadových
vôd (ČOV), ktorá im je inšpiráciou pri realizácii ich ďalších
plánov v rámci enviromentálnej
infraštruktúry.
Toto fórum sa konalo z iniciatívy ukrajinských primátorov
miest ležiacich v Zakarpatskej

oblasti, ktorých trápi aktuálny
stav kvality odpadových vôd
v tejto oblasti. Ako aj uviedol
jeden zo zúčastnených hostí Ivan
Paš, primátor mesta Buština:
„Aktuálna situácia ohľadom tejto témy je u nás veľmi zlá, ba až
katastrofálna a najmä si musíme
uvedomiť, ako táto doposiaľ vo
väčšine neriešená situácia vplýva na naše životné prostredie,
keďže všetky nebezpečné látky
presakujú do rieky Tisa. Dozrel

čas a aj spoločnosť dozrela dosť
na to, aby sme tento akútny stav
začali riešiť.“
Počas fóra odznelo mnoho
konštruktívnych i kritických
názorov na túto tému, ktoré si
zúčastnení vypočuli od zástupcov samospráv, či zástupcov
štátnych organizácii zaoberajúcich sa životným prostredím
a vodným hospodárstvom. Na
tomto fóre vystúpil aj primátor
nášho mesta Štefan Bieľak, ktorý

Rokovali členovia Regionálneho združenia
podtatranských obcí a miest
Dňa 9. decembra 2016 sa
na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia
Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí so
sídlom v Spišskej
Belej. Na úvod
rokovania zazneli informácie
z rokovania Rady ZMOS-u zo
7. a 8. 11. 2016, ktoré predniesol
Štefan Bieľak, predseda tohto
regionálneho združenia. Jednou
z hlavných tém bola Kolektívna
zmluva vyššieho stupňa na rok
2017. Na základe tejto zmluvy
od 1. 1. 2017 dôjde k zvýšeniu
tarifných platov u zamestnancov
v štátnej a verejnej službe (okrem
školstva) o 4%. V prípade platov učiteľov, minister školstva
navrhuje od 1. 9. 2017 zvýšenie
tarifných platov pedagogických
a odborných zamestnancov
o 6 %. ZMOS bude rešpektovať
navrhované zvýšenie platov
v oblasti školstva len za podmienky, že štát v plnom rozsahu
dofinancuje navýšenie týchto
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platov formou
účelovej dotácie
zo štátneho rozpočtu aj pre školy
v originálnych
kompetenciách.
ZMOS teda nesúhlasí, aby sa uvedené medziročné
zvýšenie platov
(počas rozpočtového roka) v oblasti školstva
platilo z financií miest a obcí.
Naviac ZMOS presadzuje rovnaké percentuálne zvýšenie
platov pre všetky kategórie
zamestnancov vo verejnej správe (vrátane učiteľov). Ďalšie
informácie sa týkali požiadaviek
na štátny rozpočet na rok 2017
z pohľadu miest a obcí, ako aj
aktuálne informácie z legislatívneho procesu a informácie
o prevádzkovaní informačného
systému DCOM (DATACENTRUM miest a obcí). Veľmi
dôležitou témou bola príprava
čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí. Diskutovalo
sa najmä o začatí implementácie
IROP 2014 - 2020 a o stave implementácie Programu rozvoja

vidieka na roky 2014 - 2020 (výzvy na predkladanie stratégii
budúcich MAS). Starostovia si
vymenili svoje doterajšie skúseností z aplikácie nového zákona
o odpadoch v praxi a zazneli aj
aktuálne informácie z prostredia
Prešovského samosprávneho
kraja o podpore budovania cyklotrás, doprave a modernizácii
ciest 2. a 3. triedy. Predseda regionálneho združenia informoval o možnostiach partnerskej
spolupráce s mestami a obcami
zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré
sa obrátili na slovenské mestá
a obce s takouto ponukou.

prítomným predstavil projekty
environmentálnej infraštruktúry, ktoré mesto realizovalo
v rokoch 2004 - 2014 (výstavba
čistiarne odpadových vôd, dostavba spláškovej kanalizácie,
výstavba vodovodu a vodojemu). Primátor zdôraznil fakt, že
išlo o dlhodobý proces prípravy,
ktorý nakoniec priniesol svoj
efekt a Spišská Belá sa tak radí
na Slovensku medzi samosprávy s najlepším percentuálnym
napojením obyvateľov na verejnú spláškovú kanalizáciu (až
97%). Ako však sám uviedol:
„Najdôležitejším však bol fakt,
že išlo o iniciatívu samosprávy
nášho mesta, jednoducho sme
nečakali, ale sme konali!“ Aj
preto vyjadril veľkú podporu
všetkým zúčastneným primátorom, ktorí sa na tomto fóre
zišli, aby iniciatívne začali tento
problém u nich riešiť.
V rámci týchto novonadviazaných kontaktov medzi
Spišskou Belou a Čopom vzišla
iniciatíva z ukrajinskej strany
o spoluprácu medzi oboma
mestami na budúcej úrovni
partnerských miest. To je ale
otázka budúcnosti a najmä čas
ukáže, či si vzájomne nájdeme
spoločné témy na túto možnú
budúcu spoluprácu.
Čop je mesto v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Leží na
trojmedzí Ukrajiny, Slovenska
a Maďarska na brehu rieky Tisa
(1 km od maďarských a 3 km
od slovenských hraníc). Čop má
približne 9 000 obyvateľov. Čop
je známy predovšetkým vďaka
tomu, že spoločne s Čiernou
nad Tisou tvorí veľký a zložitý
železničný uzol, keďže sa stretáva bežný európsky rozchod
koľajníc so širokorozchodnou
„sovietskou“ traťou.

Autobusové prístrešky
s novými výplňami
Koncom novembra dalo
mesto vymeniť staré priehľadné
výplne na 2 autobusových prístreškoch pre cestujúcich na autobusových zastávkach v centre
mesta pred obchodným domom
COOP Jednota. Tieto autobusové prístrešky sú z roku 2007 a po
takmer 10 rokoch už boli tieto
výplne - bočné a zadné steny prí-

streškov - v dôsledku času veľmi
opotrebené a tiež poškodené
ľudským správaním, preto sa
mesto rozhodlo ich vymeniť za
nové. Naďalej však platí zákaz
vylepovať na tieto plochy - steny
prístreškov akékoľvek plagáty,
či iné oznamy (na to slúžia voľne dostupné informačné tabule
vedľa prístreškov).
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Výstavba nového chodníka
na Družstevnej ulici
Ešte koncom novembra pred
napadnutím snehu mesto začalo výstavbu nového chodníka
v rámci stavebnej úpravy cesty
na Družstevnej ulici. Ide o plánovanú stavebnú akciu - teda
výstavbu chodníka od Zimnej
ulice - od č. 34 (od budovy bývalej
starej školy) až dom č. 29 na Družstevnej ulici. Vďaka výstavbe tohto chodníka sa zvýši bezpečnosť

na tejto miestnej ceste najmä pre
peších, ako aj pre samotných vodičov áut (najmä v úseku pri bývalej škole). Stavebné práce, ktoré
začal realizovať Mestský podnik
Spišská Belá, však museli byť
prerušené kvôli nepriaznivému,
už zimnému počasiu. V prípade,
že sa počasie už nezmení, tak práce na chodníku budú pokračovať
na jar budúceho roka.

Mesto pripravuje nový verejný priestor v Strážkach
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali návrh
projektového riešenia nového
verejného priestoru v lokalite
medzi riekou Poprad, potokom
Čierna voda a parkom kaštieľa.
Cieľom tohto riešenia je vedľa už
naprojektovanej cyklotrasy riešiť
parkovisko „park&bike“, t.j.
pre cyklistov, ale aj pre potreby
kaštieľa Strážky, ako aj pre iné
spoločenské, či kultúrne účely
(takže aj pre osobné autá a tiež
pre autobusy). Pri tomto parkovisku budú umiestnené tzv.
oddychové miesta (prístrešky
so sedením) a tiež detské ihriská,
ktoré bude môcť využívať široká
verejnosť. Mesto má už spracovanú projektovú dokumentáciu
len na samotné parkovisko s príslušenstvom. V súčasnosti mesto
rokuje s projektantmi o príprave projektovej štúdie riešenia
spoločenského domu. Malo
by ísť o jednoduchú prízemnú
stavbu so spoločenskou sálou
so zázemím (kuchynka, toalety,
sklady). A za týmto objektom
sa uvažuje s novým multifunkčným ihriskom s umelou trávou
(obdobné aké už máme v našom

meste napr. pri základnej škole
na Moskovskej ul.).
Uvedená lokalita, kde má vyrásť tento verejný priestor, síce
bola v minulosti postihovaná
povodňami, ale v posledných
rokoch sa upravilo koryto stražanského potoka i breh samotnej
rieky Poprad, čo by malo chrániť
dané územie pred tzv. storočnou
vodou. Naviac situovanie stavby spoločenského domu bude
riešené tak, že k jej zaplaveniu
by nemalo dôjsť ani pri prekonaní ochranných hrádzí. Tento
verejný priestor bude situovaný
na tých pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve mesta.
A teda kedy sa začne celý tento zámer realizovať? Už v roku
2017 sa bude realizovať výstavba
cyklotrasy od katastra s Kežmarkom, cez kaštieľ a cez toto územie až smerom na Spišskú Belú
(zatiaľ po kríž). Na to mesto už
získalo financie z cezhraničného
projektu podporeného z fondov
EÚ (o tom sme už písali). Na
parkovisko so zázemím sa mesto
bude snažiť získať financie tiež
v rámci programu cezhraničnej
spolupráce (ako dovybavenie

budúcej cyklotrasy) a pripravuje
sa projekt na výzvu, ktorá bude
zverejnená na jeseň 2017. Pokiaľ
ide o spoločenský dom so sálou,
tak v roku 2017 mesto chce dať
vypracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť potrebné
stavebné povolenie a na samotnú výstavbu postupne vyčleniť
najmä vlastné zdroje. Ale samotná realizácia sa uskutoční
najskôr v roku 2018 (ak budú
na to potrebné zdroje). A popri všetkých týchto aktivitách
mesto bude hľadať možnosti

financovania aj výstavby multifunkčného športového ihriska,
nakoľko náklady na podobné
ihriská v našom meste sa rádovo pohybovali okolo 50 - 60 tis.
EUR. A teda tento nový verejný
priestor v Strážkach je finančne
a časovo náročný projekt, ale treba ho začať postupne realizovať
a postupne sa vždy nájdu nejaké
finančné zdroje, ako to bolo doposiaľ aj pri iných projektoch,
len treba byť pripravený. (Štúdiu
parkoviska pri kaštieli Strážky
nájdete na strane 20.)

Verejné prerokovanie zmien
a doplnkov územného plánu
Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Spišskej Belej verejné prerokovanie
navrhovaných zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá za účasti dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých
organizácii a verejnosti. Spracovateľom týchto zmien a doplnkov

je spoločnosť ARKA s.r.o. Košice
(Ing. Arch. Dušan Marek). Návrh
zmien a doplnkov č. 2 je zverejnený na stránke www.spisskabela.
sk. Definitívne schválenie týchto
zmien a doplnkov územného
plánu sa predpokladá do marca
2017 (nadobudnutím účinnosti
VZN mesta).

www.spisskabela.sk

Čo sa kopalo na Štefánikovej ulici pri základnej škole?
V novembri prebehli výkopové práce na Štefánikovej ulici
od č. domu 11 po č. 19 vrátane
areálu základnej školy. Išlo
o rozšírenie telekomunikačnej
siete, ktorú realizovala spoločnosť Slovak Telekom. Daná
lokalita mala kapacitne nedostatočnú telekomunikačnú sieť
vedenú vzduchom po stĺpoch
a fasádach domov. Tým sa teda
odstránilo vzdušné vedenie,
ktoré sa nahradilo podzemným
vedením a napojili sa mestské
nájomné byty na Štefánikovej

ulici č. 18, najmä pre ktoré sa
táto sieť rozširovala. Na základe
požiadavky mesta sa zároveň
zriadili nové telekomunikačné
prípojky aj pre obe budovy
základnej školy na Štefánikovej
19 (mali len vzdušné prípojky)
a tiež pre budúcu materskú
školu na Letnej č. 5 vrátane
susedných domov, čím sa rovnako odstránilo zle vyzerajúce
vzdušné vedenie s drevenými
stĺpmi. Rozšírenie tejto siete
financoval v plnom rozsahu
Slovak Telekom.
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Prijatie jubilantov a
novonarodených detí
Dňa 7. decembra 2016 prijal
v dopoludňajších hodinách
primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho
alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na
túto počesť zišlo 29 oslávencov.
Každému z jubilantov osobitne
zablahoželal k narodeninám
a zároveň odovzdal finančný dar
a kyticu kvetov. Na záver si všetci prítomní štrngli na zdravie s
čašou vína a spoločne zaspievali

s belianskou skupinou Belan
„Živio.“ Hneď popoludní sa
konal slávnostný obrad aj pre
30 najmladších občiankov mesta
Spišská Belá. Primátor odovzdal
rodičom novonarodených detí
finančný dar a kyticu kvetov.
Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ
strávených s ich ratolesťami.
O pekný program počas obradu prijatia novonarodených
detí sa postarali žiaci ZŠ M. R.
Štefánika.

Povinnosť požiadať
o prepočet životného minima
Upozorňujeme rodiny, ktorých príjem je pod hranicou
životného minima (nie občania,
ktorým je poskytovaná pomoc v
hmotnej núdzi)a ktorých deťom
sa poskytuje dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu

výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením, si musia
opätovne požiadať o prepočet
životného minima v termíne do
10. 1. 2017 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku,
2. posch., kancelária č. 213, Ing.
Soňa Pavlíková, tel. 052/244 22 13.

Mestské lesy opravili lesnú
cestu za 53 tis. EUR
V mesiaci november 2016
využili Mestské lesy Spišská Belá
s.r.o. priaznivé počasie na rekonštrukciu lesnej cesty v lokalite
Ždiar v úseku medzi čističkou
odpadových vôd smerom k bývalému penziónu Tatra až po
lesný sklad Rovienky v celkovej
dĺžke 1 km. Keďže cesta bola vo
veľmi zlom technickom stave, jej
povrch sa upravil hrubým a jemným makadamom a osadili sa
nové priepusty a priekopy. Na jar
nás čaká ešte uloženie železných
cestných odtokov - tzv. odrážok.
Celkové náklady na samotnú
rekonštrukciu predstavujú sumu
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53 000 €. Táto obnova lesnej
cesty bola financovaná z vlastných zdrojov mestských lesov,
nakoľko si mestské lesy počas
roka vytvorili finančnú rezervu
dobrým hospodárením. Realizáciu stavebných úprav vykonal
firma Petra Krišandu z Tatranskej
Kotliny, keďže má na takúto
úpravu lesných ciest špeciálnu
techniku. Zrekonštruovaná cesta
bude slúžiť nielen pre potreby
mestských lesov, ale aj pre širokú
verejnosť, pretože po tejto ceste je
plánovaná cyklotrasa v smere od
Kardolíny cez Monkovú dolinu
na Ski centrum Strednica.

Hodnotiaca členská schôdza
miestnej organizácie SZPB
Dňa 14.12.2016 sa konala hodnotiaca členská
schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov v Spišskej
Belej za účasti zástupcu
oblastného výboru SZPB v Poprade - tajomníka Jána Pavlovčina. Predsedníčka organizácie
Danka Lineková zhodnotila
prácu miestnej organizácie SZPB
za rok 2016 a prítomní hovorili
aj o plánovanej činnosti v roku
2017. Schôdze sa zúčastnil aj
primátor mesta Štefan Bieľak,

ktorý poďakoval členom tejto organizácie
za ich činnosť počas
tohto roka. Ocenil najmä skvalitnenie podujatí - spomienkových
slávností ku dňu Oslobodenia mesta v rámci 2. sv.
vojny, k ukončeniu 2. sv. vojny,
či k SNP a poďakoval aj za spoluprácu so základnými školami
v našom meste. Primátor mesta
zároveň vyzval členov organizácie k ďalším aktivitám, ktoré
by vedeli osloviť širšiu verejnosť
vrátane mladej generácie.

Mestský úrad počas sviatkov
23. 12. 2016
27. - 30. 12. 2016
od 2. 1. 2017

VOĽNO
bez zmeny (ako počas roka)
bez zmeny (ako počas roka)

Slovenský Červený kríž ocenil
občanov Spišskej Belej
23. novembra 2016 usporiadal
Slovenský Červený kríž, územný
spolok Poprad slávnostné odovzdávanie vyznamenaní Slovenského Červeného kríža pre mnohonásobných bezpríspevkových
darcov krvi. Slávnosť sa konala
na Mestskom úrade v Poprade,
kde si toto ocenenie humánnosti
a šľachetnosti prevzalo aj 17
obyvateľov mesta Spišská Belá.
Bronzovou Janského plaketou boli ocenení Gancarčík Peter,
Heiland Michael, Ing. Jurčo
Miroslav, Krigovský Ján, Lihoň
Marek, PaedDr. Oravcová Beáta,
Pisarčík Michal, Pliško Miroslav,
Strella Miroslav, Venglár Peter,
Galliková Františka. Striebor-

nú Janského plaketu získali
Mgr. Dana Figlárová, Vladimír
Hohol, Vasil Mitura, Peter Novýsedlák a Vladimír Vaverčák.
Vzácnu zlatú Janského plaketu
za 40 odberov krvi získal Dušan
Kriško. Mesto Spišská Belá
ďakuje všetkým svojim oceneným občanom za ich obetavosť,
nezištnú pomoc a zodpovedný
prístup, aj vďaka ktorému je
možné zachraňovať ľudské životy. Toto podujatie, ktoré v sebe
nesie jedinečný náboj ľudskosti,
podporilo Mesto Spišská Belá
finančnou čiastkou 300 € (táto
finančná čiastka je určená na
výdavky spojené s oceňovaním
a poskytuje sa každé tri roky).
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Zámer zriadiť Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej
Na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej
dňa 21. 11. 2016 poslanci schváli návrh na zriadenie Centra
sociálnych služieb v Spišskej
Belej (so sídlom na Popradskej č. 11). Tento návrh predložil
primátor mesta po konzultáciách s Mgr. Renátou Charitunovou, vedúcou Zariadenia
opatrovateľskej služby na Popradskej ulici v Spišskej Belej
- v Strážkach (ďalej len ZOS).
Mesto Spišská Belá ako
zriaďovateľ súčasného ZOS
v Strážkach sa už dlhodobo
snaží vyriešiť ďalšiu budúcnosť a teda ďalšie prevádzkovanie tohto zariadenia, ktoré
mesto dotuje aj z vlastných
prostriedkov (ročne dopláca
cca 45 tis. EUR). Prevádzka
tohto zariadenia je ekonomicky
náročná z dvoch dôvodov: pre
nízky počet klientov sú vysoké
personálne a režijné náklady
a zároveň pre zlý technický stav
budovy (potrebná rekonštrukcia celého objektu, resp. jeho
prestavba). Mesto prichádza
s riešením tohto stavu a ním
je zriadiť (vytvoriť) Centrum
sociálnych služieb v Spišskej
Belej (v Strážkach), ktorého
zriaďovateľom bude mesto
a ktoré bude poskytovať najmä
tieto sociálne služby (okrem
doterajšej služby - ZOS, ktoré
sa stane súčasťou tohto centra):
1. Zariadenie opatrovateľskej
služby (súčasné existujúce zariadenie ZOS v Strážkach - má
kapacitu 10 osôb)
2. Zariadenie pre seniorov
(kapacita cca do 20 osôb) - po
starom klasický Domov dôchodcov
3. Špecializované zariadenie
(kapacita cca do 6 klientov) - pre
ľudí s diagnózou Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba,
skleróza multiplex, demencia
rôzneho typu etiológie, a pod.
4. Denný stacionár (kapacita
cca do 10 osôb) - tzv. „škôlka“
pre seniorov - ide o denný pobyt
v určenom čase. Táto služba
bude určená najmä pre potreby
obyvateľov Strážok, nakoľko
v Spišskej Belej už denný stacionár funguje v priestoroch rímskokatolíckej fary (prevádzkovateľ Spišská katolícka charita)

5. Domov na polceste (kapacita cca 4 - 6 ľudí, t.j. 2 - 3 byty) sociálna služba na určitý čas
pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení
poskytovania sociálnej služby
v inom zariadení, po skončení
náhradnej starostlivosti a pod.
6. Útulok - pre jednotlivcov
s dieťaťom alebo rodiny s dieťaťom (cca 2 byty) - poskytnutie
prechodného krátkodobého
ubytovania pre osobu, ktorá
náhle nemôže užívať svoje doterajšie bývanie (napr. prípady
domáceho násilia).
7. Denné centrum (po starom
Klub dôchodcov) - už dnes v našom meste tento klub, resp. toto
centrum funguje v priestoroch za mestskou knižnicou
na Hviezdoslavovej ulici č. 21.
teda nejde o novú službu, ale
jej formálne zahrnutie do tohto
zámeru s cieľom rekonštruovať
súčasné priestory klubu na
Hviezdoslavovej 21.
Okrem toho by sa v tomto
centre poskytovali aj tieto ďalšie
sociálne služby:
8. Prepravná služba
9. Odľahčovacia služba
10. Jedáleň
11. Terénna sociálna služba
krízovej intervencie
12. Základné sociálne poradenstvo
13. Opatrovateľská služba
(tzv. terénna)
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje prepravu
osobným motorovým vozidlom
(na lekárske vyšetrenia a pod.)
za čiastočnú úhradu. Jedáleň
umožní poskytovanie stravovania aj osobám, ktoré majú
ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný
stav alebo osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek.
Vyššie uvedené služby
sú službami v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a mali by
sa v tomto centre poskytovať pri
dodržaní princípu deinštuticionalizácie sociálnych služieb, čo
je požiadavka štátu. Uvedený
rozsah možných sociálnych

služieb zaradených do navrhovaného Centra sociálnych
služieb predstavuje maximálne
možné riešenie. Je predpoklad,
že sa do tohto centra vyberú len
niektoré uvedené služby.
Výstavba nových objektov
i rekonštrukcia existujúceho
objektu
Snahou štátu je, aby sa vyššie
uvedené pobytové sociálne služby poskytovali najviac pre 12
klientov jednom objekte. A teda
tento zámer mesta predpokladá
výstavbu 2 - 3 menších objektov
rodinného typu s max. počtom
12 klientov. Tieto nové objekty
by mali byť vybudované za súčasným zariadením opatrovateľskej služby - na pozemkoch dnes
už vo vlastníctve mesta. Okrem
toho sa bude realizovať rekonštrukcia, prístavba a nadstavba
súčasnej budovy zariadenia
v Strážkach.
Rozšírenie aj súčasného
klubu dôchodcov
V Spišskej Belej by sa v rámci zriadenia tohto centra mali
rozšíriť priestory súčasného
existujúceho Denného centra,
čiže klubu dôchodcov. Malo by
ísť o prestavbu a nadstavbu súčasných priestorov za budovou
mestskej knižnice na Hviezdoslavovej ulici č. 21, nakoľko
súčasné priestory nie sú veľmi
vyhovujúce ani kapacitou ani
ich technickým stavom.
Financovanie vybudovania
Centra sociálnych služieb
Mestu Spišská Belá sa už
podarilo získať 180 tis. EUR na
vytvorenie tohto centra. Ide
o finančný regionálny príspevok
z Akčného plánu pre najmenej
rozvinuté okresy - teda aj pre
okres Kežmarok (ktorý bol
schválený vládou SR). Tento
príspevok chce mesto použiť na
spracovanie projektovej dokumentácie na uvedené centrum
ako aj na časť stavebných prác
spojených s realizáciou tohto
zámeru. Ostatné finančné prostriedky potrebné na realizáciu
tohto zámeru plánuje mesto

získať z fondov EÚ v rámci
Integrovaného regionálneho
operačného programu - IROP
2014 - 2020 (až 95 % z celkových nákladov). Avšak dnes nie
sú známe investičné náklady
tohto zámeru. Keďže poslanci
mesta schválili zámer na zriadenie tohto centra, v najbližších
týždňoch mesto dá vypracovať
projektovú štúdiu, ktorou sa
navrhne možné riešenie - ako
by malo toto centrum vyzerať.
Následne mesto dá vypracovať
projektovú dokumentáciu, ktorá
určí celkové investičné náklady.
A potom sa mesto bude uchádzať podaním samostatného
projektu o získanie financií
z fondov EÚ (predpoklad jar
- leto 2017). V prípade úspešnosti projektu (výsledok by
mal byť známy až koncom roka
2017) by sa mesto pustilo do
realizácie zriadenia tohto centra
(predpoklad začatia stavebných
prác - 1. polrok 2018). V prípade
neúspešnosti tohto projektu EÚ
mesto zúži tento projekt len
na rekonštrukciu súčasného
objektu ZOS v Strážkach z už
schváleného regionálneho príspevku (vyššie uvedených 180
tis. EUR po odpočítaní nákladov
na projektové práce).
Financovanie sociálnych
služieb v budúcom centre
Mesto plánuje financovať
činnosť tohto centra po jeho
zriadení zo zdrojov štátneho
rozpočtu, niektoré služby aj
z rozpočtu VÚC Prešov a z rozpočtu mesta a príspevkov klientov. Však predbežné finančné
odhady naznačuje ekonomicky
efektívnejšie poskytovanie sociálnych služieb v porovnaní
s doterajšou činnosťou ZOS
Strážky. Teda viac sociálnych
služieb a viac klientov spôsobí
síce vyššie náklady, ale aj vyššie
príjmy, pričom priemerné ročné
náklady na 1 klienta sa znížia (čo
je pre mesto dosť podstatné), aj
keď i naďalej budú tieto sociálne
služby dotované (aj z rozpočtu
mesta), ale pôjde o služby poskytované vo väčšom rozsahu
a vyššej kvalite.

Viac aktuálnych informácií
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Bezbariérový prístup prvý krok k integrácii
Špeciálna základná
škola už viac ako tri
desaťročia poskytuje
výchovu a vzdelávanie žiakom s rôznymi
druhmi a stupňami
postihnutia. V posledných rokoch edukácia
a mimoškolská činnosť
prebiehajú v duchu
aktuálnej myšlienky:
„Škola bez hraníc...“.
Cieľom je posunúť nielen tie hranice pomyselné, ale aj tie skutočné
rôznymi smermi. Jedným z nich je aj tvorba
bezbariérového prostredia, ktoré zabezpečí
väčší komfort žiakom
s ťažkým telesným postihnutím, ale aj pedagógom
a ostatným pracovníkom, ktorí
s touto cieľovou skupinou žiakov pracujú. Plniť tento cieľ
a posúvať hranice sa nám podarilo vďaka rozvojovému projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré
navštevujú žiaci so zdravotným
postihnutím 2016,“ ktorý vyhlásilo Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Projekt
bol spolufinancovaný z rozpočtu školy.
Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky a riešiť
debariérizáciu interiéru pre
žiakov s viacnásobným postihnutím pohybujúcich sa na

invalidnom vozíku. Zmenou
prostredia sme sa snažili odstrániť alebo zmierniť problémy
týchto žiakov, a tým zvýšiť ich
kvalitu života.
Nemenej dôležitým cieľom
bolo zvýšiť právne povedomie
týchto žiakov v oblasti boja proti
diskriminácii vyplývajúcej z neprístupnosti prostredia.
V škole existovali problémy
s architektonickými bariérami
a už niekoľko rokov sme sa
usilovali postupne tieto bariéry
odstraňovať. Po zabezpečení
bezbariérových prístupov pri
vstupoch do budovy, prispôsobení toalety a vstupov do tried,
sme chceli umožniť bezbariérový

pohyb a prístup žiakom s ťažkým zdravotným postihnutým
aj v rámci vyššieho poschodia.
V týchto priestoroch sa nachádzajú odborné učebne (dielenské
pracovisko, telocvičňa) a realizujú sa tam celoškolské podujatia.
Doteraz sme schodisko prekonávali za pomoci prevažne
ženského personálu, čo si vyžadovalo značnú fyzickú námahu,
pre prepravovanú osobu to bolo
nedôstojné a tiež to predstavovalo bezpečnostné riziko. So
žiakmi s vyššou telesnou hmotnosťou navyše nebolo možné
túto bariéru prekonať. V rámci
tohto projektu sa nám podarilo
zakúpiť a inštalovať stoličkový
výťah (schodiskovú sedačku)
Minivator 2000. Komfortná

a estetická sedačka slúži na
prepravu telesne postihnutých
a imobilných osôb po schodisku
s variabilnou dráhou. Jej súčasťou sú aj diaľkové ovládače,
vďaka ktorým môže stoličkový
výťah ovládať aj iná osoba.
Deti s ťažkým telesným postihnutím dokážu žiť plnohodnotný život, ak majú svojmu
zdravotnému obmedzeniu prispôsobené svoje okolie. Cieľom
eliminácia bariér v prostredí je
predchádzať rôznym formám
diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie, ktoré často
pramenia z neprístupnosti prostredia. Bezbariérový prístup
je prvým krokom k integrácii
týchto detí do spoločnosti.
Mgr. Ľubomíra Pálfi

Tvorivé dielne
Slovenská národná galéria
Kaštieľ Strážky nám opäť pripravila bohatú ponuku vzdelávacích
programov. Žiaci 2.A a 6.A sa
vybrali na kreatívne objavovanie
s názvom Ruka, aká si? a Neposlušná niť. V tvorivej dielni „Ruka,
aká si?“ žiaci sledovali jedinečnosť
svojich rúk, vytvárali odtlačky
s použitím sadry. Spoločne vytvorili strom priateľstva. Lektori
počas aktivít žiakom spestrili
prácu čítaním rozprávok. V tvorivej dielni „Neposlušná niť“ sa
žiaci nechali spliesť niťou fantázie, spoločne vytvorili pavučinu
z príbehov maliarov slovenského

moderného umenia, naučili sa
základné princípy kubizmu.
Neposlušná niť im poslúžila i pri
tvorbe malých umeleckých dielok, každý výtvor bol originálny,
stopy nite prebúdzali fantáziu,
a tak vznikali draky, portréty,
korytnačky, ryby, čižmy, okuliare
a mnohé iné výtvory. Tvorivé
aktivity prebiehali pod vedením
skúsených lektoriek.Veríme, že
takto u žiakov pestujeme vzťah
k umeniu, estetickému cíteniu
a rozvoju fantázie.
Mgr. Ľudmila Lešundáková,
Mgr. Natália Labusová
ZŠ M. R. Štefánika

Tvorivé dielne
Sú v predmetoch okolo nás
ukryté geometrické tvary? Prečo sa ruka stáva stredobodom
výtvarného záujmu? Aký bol
dôvod príchodu Nemcov do
nášho regiónu? Ako pozorovali
svet impresionistickí maliari?
Je papyrus papier? Takýmito
úvahami sa zaoberali naši žiaci
na tvorivých dielňach v Kaštieli
Strážky. Slovenská národná
galéria v Kaštieli v Strážkach
pripravila pre žiakov základných škôl zaujímavé vzdelávacie
programy. Ozdoby nábytku,
Po stopách spišských Nemcov,
Rozlet fantázie, Ruka, aká si?,
Neposlušná niť, Plachetnice,
Hra s farebným tieňom, Farebné myšlienky, Dobrodružstvo s pergamenom...to sú len
niektoré názvy vzdelávacích
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programov. Naša škola sa tiež
zapojila do týchto vzdelávacích
programov. Žiaci 7. ročníka
zistili, že aj nepotrebný papier
možno oživiť svojou šikovnosťou a rukami vdýchnuť nový
život. Naučili sa vytvoriť ručný
papier. Dozvedeli sa o histórii
papiera, jeho vlastnostiach,
povrchovej úprave, hovorili
o pergamene. Šiestaci venovali
pozornosť nábytku, ozdobám,
starožitným kobercom. V tomto
tvorivom programe ,,Ozdoby
nábytku“ rozprávali o tom, aké
materiály sa používali, ako sa
nazývali. Žiakom 1. a 2. stupňa
sa v priestoroch kaštieľa venovali lektori SNG, ktorí ich zasvätili
do tajov výtvarného umenia.
Mgr. A. Oroszová
ZŠ J. M. Petzvala

• Žiaci zo Základnej školy M. R. Štefánika si pripravili pásmo mikulášskych
básničiek, ktoré do mestského rozhlasu recitovali ako skutoční profesionáli.

www.spisskabela.sk
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Naša ZUŠ získala prestížnu cenu v hre na cimbal
Bohatá zbierka významných
ocenení zo Slovenska ako i celého sveta, ktorou sa pýši naša
Základná umelecká škola, sa
v decembri rozrástla o ďalší
prírastok. V celoštátnej súťaži
v hre na cimbal organizovanej
Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktorá
sa konala 3. decembra 2016 na
ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, sa náš prváčik Kristián
Kovalčík umiestnil v zlatom
pásme a zároveň získal prestížnu Cenu EMCY za objavnú
dramaturgiu. Toto cestou patrí
vďaka aj hudobnému pedagógovi ZUŠ Michalovi Paľkovi,
ktorý Kristiána na túto súťaž
pripravoval. Kristiánovi srdečne
gratulujeme a prajeme mu, aby
mu táto cena bola obrovskou
motiváciou v rozvíjaní svojho
mladého talentu.

Alexander Dubček - významná
osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky
Náš Alexander
Vraj sme všetci bratia.
Aj bratia sa niekedy
po svete roztratia.
I v cudzine svojmu národu veria,
slobodu si úprimne cenia.
Strieľať len tak do bezbranných?
Jój, kto im to kázal?
Hlaveň tanku pred očami,
kameňom doň hádzal!
Chceli vedieť iba pravdu,
ťažko je žiť klamaný.
Prihováral sa národu:
Bratia, poďte za nami!

„Staronová” riaditeľka ZUŠ bola oficiálne
uvedená do svojej funkcie
Po opätovnom zvolení Zuzany Pavličkovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej (o tomto sme
vás informovali v samostatnom
článku na webe ako aj v Spišskobelianskom spravodaji) sa
5. decembra 2016 uskutočnilo
jej slávnostné uvedenie do tejto
funkcie, ktorého sa zúčastnil
primátor Spišskej Belej Štefan
Bieľak spolu so zástupcami
mestského úradu, ako aj pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci ZUŠ. Primátor
Spišskej Belej vo svojom prí-

Cena starostky
obce Uhrovec

hovore vyjadril pani riaditeľke
poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu v prospech školy
a neopomenul vyzdvihnúť
početné úspechy školy, ktoré
sú jednak výborným vyznamenaním školy samotnej a zároveň
prispievajú k vynikajúcemu
renomé celej Spišskej Belej.
Do svojej funkcie sa aj podľa
vlastných slov vracia pani riaditeľka s obrovským entuziazmom
a chuťou pokračovať v inovačnom trende, ktorým sa škola
v poslednom období prezentuje:
„Som poctená a šťastná, že mô-

žem pracovať vo sfére, ktorá je
pre mňa zároveň koníčkom. Je
dôležité robiť čo vás baví a mňa
táto práca napĺňa. Verím, že spoločne budeme ako jednotný tím
umelecky nápomocní všetkým
deťom ale aj dospelým z okolia.
Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek podporujú našu ZUŠ-ku
a teším sa na ďalšiu spoluprácu
a stretnutia na koncertoch, výstavách a podujatiach.”
Pani riaditeľke prajeme do
týchto ďalších päť rokov pevné
zdravie, mnoho elánu a ďalších
úspechov.

Zľakli sa tej hroznej sily,
najlepší vlasť opustili.
On tu zostal, nezradil,
úsmevom nám dušu pohladil.
Ďakujeme, že nám veril.
Andrea Lorenčíková, 9.A
ZŠ M. R. Štefánika

Svätý Mikuláš zavítal aj do Spišskej Belej
6. decembra 2016, v podvečer
2. adventného týždňa, navštívil
Spišskú Belú sv. Mikuláš. Všetky
detičky, ktoré ho na námestí privítali, obdaroval cukríkmi. Tých
smelších, ktorí mu zarecitovali
básničku alebo zaspievali pesničku,
potešil milým darčekom v podobe
ručne robených drevených postavičiek Mikuláša, čerta a anjela. Po
krátkom programe rozsvietil svojou
magickou mikulášskou palicou
vianočný stromček umiestnený pri
rímskokatolíckom kostole sv. Antona pustovníka. Za milé darčeky
pre deti ďakujeme p. Bednárovi zo
Spišskej Belej.

3. miesto
v okresnom
kole
Dňa 1. 12. 2016 bolo vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej
súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO“. Žiak našej školy Zoran Grivalský z 2.A
triedy získal v okresnom kole
v kategórii ZŠ 1. stupeň krásne
3. miesto. Srdečne blahoželáme.
Mgr. Ľ. Lešundáková, ZŠ
M. R. Štefánika
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165. výročie narodenia Dr. Michala Greisigera - spišskobelianskeho
lekára, prírodovedca, archeológa, paleontológa…
Dňa 25. decembra 2016 si
pripomíname 165. výročie narodenia jednej z najvýraznejších
osobností Spišskej Belej - lekára,
prírodovedca, botanika, zoológa, archeológa a paleontológa
Dr. Michala Greisigera.
Michal Greisiger sa narodil
25. 12. 1851 v Stráňach pod
Tatrami do roľníckej rodiny
s 11 deťmi. Základné vzdelanie získal v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie ukončil
maturitou r. 1872 na gymnáziu
v Kežmarku. Medicínu študoval
na medicínsko-chirurgickej jozefínskej akadémii - Josephinum
vo Viedni. Po dvoch rokoch
štúdium prerušil (1874). Krátky
čas pôsobil ako vychovávateľ
v rodine Mariášiovcov. V štúdiu
pokračoval v Budapešti, kde bol
8. decembra 1877 promovaný na
doktora medicíny.
V roku 1878 sa s manželkou
Helenou, s ktorou mali štyri
dcéry, usadil v Spišskej Belej
ako praktický lekár a úradný
lekár tabakovej továrne v Spišskej Belej. V roku 1883 sa stal
hlavným mestským lekárom.
Jeho zdravotnícky obvod siahal
od Popradu po Hniezdne, cez
Zamagurie, Ždiar a Javorinu až
do Poľska. Chudobných, najmä
Rómov z Rakús a Krížovej Vsi

liečil zadarmo, ba prispieval
im na lieky a stravu. Liečil robotníkov z tabakovej továrne,
bol osobným lekárom kniežaťa
Hohenloheho, zemianskej rodiny Švábiovcov v Slovenskej Vsi
a Hrhovských (Görgeyovcov)
v Toporci. V rokoch 1886 - 1889
si postavil dom na vtedajšej Zimnej ulici na mieste zbúraných
starých domov č. 22 a 23.
Venoval sa hlavne zdravotníckej osvete, najmä boju proti fajčeniu a alkoholizmu, komunálnej
politike, prispel k vybudovaniu
kanalizácie v meste Spišská Belá
a rozvoju turistiky. Zaoberal
sa aj vlastivedným výskumom,
skúmal okolitú tatranskú prírodu. Intenzívne sa venoval najmä

botanike, faunistike, archeológii
(objavil napr. lokalitu Burbrich
východne od Veľkej Lomnice),
paleontológii a kultúrnej histórii
Spiša. Zakladal herbáre, zriadil
si pri svojom dome botanickú
záhradu s liečivými rastlinami,
ktorú využíval aj vo svojej lekárskej praxi. Pozoroval život
vtákov a ich sťahovanie, správy zasielal do Ornitologického
ústredia v Budapešti. Všímal si
život vysokej zveri vo Vysokých
Tatrách, skúmal ryby v prítokoch
Popradu a Dunajca a jaskynnú
faunu. Vlastnil bohatú zbierku
vtákov, chrobákov a motýľov
z tatranskej oblasti, archeologickú zbierku s nálezmi z doby
kamennej a bronzovej z Popradskej kotliny, paleontologickú
zbierku s nálezmi z Gánoviec.
Niektoré svoje zbierky venoval
Karpatskému múzeu v Poprade.
Archeologické zbierky odkúpilo
v roku 1951 od jeho dcéry Edity
Kežmarské múzeum. Výsledky
svojich pozorovaní publikoval
nielen v miestnej, ale i v zahraničnej tlači.
Bol zakladajúci členom
a funkcionárom Uhorského
karpatského spolku. Ešte pred
postavením Karpatského múzea
zhromažďoval exponáty do jednotlivých oddelení múzea a bol

zvolený za kustóda zoologického oddelenia. V roku 1887 urobil
v múzeu zoologickú expozíciu.
V parku okolo múzea spoločne
s Samuelom Weberom vysadil
tatranské alpínky a horské dreviny. Od roku 1881 bol členom
Rakúsko-uhorského ornitologického spolku s ústredím vo Viedni, kde jeho ornitologické správy
boli publikované v Tschusiho
ornitologických ročenkách (1882
- 1890), po vzniku Uhorského
ornitologického ústredia posielal svoje ornitologické správy
do Budapešti, kde boli od roku
1894 publikované v časopise
Aquila. Bol dlhoročným členom
a predsedom Rybárskeho spolku v Spišskej Belej.
Dr. Michal Greisiger zomrel
v roku 1912 v Spišskej Belej vo
veku 61 rokov, jeho potomkovia
dodnes žijú v Nemecku.
V Spišskej Belej sa nachádza
Múzeum Michala Gresigera, ktoré
bolo otvorené v roku 1994. Múzeum približuje jeho činorodý život
a nachádza sa v dome, kde Michal
Greisiger prežil väčšiu časť svojho
života. Mesto Spišská Belá uviedlo
Dr. Michala Greisigera do Siene
osobností mesta dňa 19. januára
2014 pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o meste
Spišská Belá.

Snímky belianskeho fotografa Jozefa Mačuteka sú známe
aj v zahraničí
Má len 16 rokov, je talentovaný, cieľavedomý, kreatívny,
pochádza zo Spišskej Belej a jeho
fotografická tvorba dostala
priestor v jednej z najnavštevovanejších webových stránok na
svete… touto osobou je mladý
vášnivý fotograf Jozef Mačutek.
Popredná webová stránka
zaoberajúca sa umením, dizajnom a fotografovaním www.
boredpanda.com zverejnila
dychberúce snímky nášho Beľana Jožka Mačuteka, vďaka
ktorým sa dostalo na obdiv celému svetu bezprostredné okolie
malebnej Spišskej Belej. Teší nás,
že aj vďaka Jožkovi Mačutekovi
sa svet zoznámi s krásou, ktorú
náš región ponúka a zároveň mu
aj týmto spôsobom ďakujeme, že
šíri dobré meno nášho mesta aj
za hranicami Slovenska.

Naše mesto, ktoré je hrdé na
to, že je rodiskom priekopníka
modernej optiky Jozefa Maxi-

miliána Petzvala, sa tak môže
tešiť, že tematika fotografovania
ostala blízka aj našim súčasní-

kom. Jozefa Mačuteka môžete
kontaktovať na stránke: www.
jozefmacutek.wixsite.com
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Z denníka mestskej polície (september, október, november 2016)
6. september
V popoludňajších hodinách
pri kontrole v okolí zdravotného
strediska natrafila hliadka MsP
na podozrivú trojicu mladistvých žiakov. Gabriel, Kristián
a Ľubomír O. z obce Podhorany
získané teoretické vedomosti
o recyklácii odpadov sa pokúsili
o praktickú aplikáciu v praxi „po
svojom“. Keďže však recyklačné
kontajnery neplnili odpadom,
ale ho z neho vyberali boli
hliadkou MsP za porušenie platného VZN o odpadoch vyriešení
pokutami.
9. september
V priebehu posledných rokov
prešli mestské lesy skokovitým
obdobím. Najskôr majestátne
stromy neodolali náporu silného
vetra a čo nezničil vietor, to dokončili drevorubači. Potom už
nastúpili do práce lesníci. Po niekoľkých rokoch aktívnej práce
pri zalesňovaní sa dostavili ich
prvé viditeľné výsledky a tak zo
zeme povstal nový lesný porast.
V súčasnej dobe sa však v okolí
Šarpanca objavujú 2 „druhy“,
ktoré nedovoľujú v pokojnom
raste lesa. Jedna skupina potrebuje drevo na stavbu hrádzí a tá
druhá zase na ohrievanie svojich
príbytkov. Proti prvej skupine sa
nedá ľudskými silami bojovať,
ale s tou druhou skupinou je
možné ešte niečo urobiť. Zvýšené preventívne kontroly počas
chladnejších mesiacov postupne prinášajú aj svoje výsledky.
Časť osadníkov sa už naučila,
že za drevo sa musí platiť a tak
s platným lístkom na rôznych
vozíkoch zvážajú potrebnú
drevnú hmotu. Medzi nimi sa
však nájdu aj indivíduá, ktoré
radšej riskujú a do lesa vyrážajú
s vedomím, kto z koho. Živým
príkladom je náš stály „klient“
Emil. Napriek pokročilému
veku v pravidelných intervaloch vyráža do lesa. Za zistenú
krádež dreva bude menovaný
riešený v správnom konaní.
21. september
Počas popoludňajšieho nastupovania žiakov do autobusových spojov bol hliadkou
spozorovaný Jozef H., z obce
Krížová Ves. Tomu sa to celodenné postávanie pri OD dnes
„oplatilo“. Postupné zbieranie drobných od okoloidúcich
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„dobrodicov“ mu okrem iného
vynieslo dostatočný „cash“ na
fľašu lahodného vína a ešte aj
pokutu. Tentokrát však pokutu
nedostal za porušenie zákazu
požívania alkoholických nápojov, ale za budenie verejného
pohoršenia. Menovaného našli
policajti tvrdo spať na chodníku
pri OD.
23. september
Stavba tribúny, stánkov a ...
to všetko prebiehalo počas celého dňa, ako príprava na zajtrajší
zemiakarský jarmok. Vo večerných hodinách pri kontrole postavených stánkov bol v jednom
z nich nájdený ležiaci muž. Pri
pokuse o jeho „prebratie k životu“ sa menovaný začal meniť na
siláka a začal atakovať hliadku
MsP. Po použití donucovacích
prostriedkov bol muž predvedený na oddelenie MsP, kde
po vykonaní dychovej skúšky
mu bola nameraná hodnota
1,20 mg/l alkoholu v dychu. Po
zistení totožnosti a zaplatení
pokuty bol p. Ján z Krížovej Vsi
odvezený domov, aby sa vyspal
z opice.
24. september
Každoročný úspešný ročník
zemiakarského jarmoku po
skončení koncertu Kolárovcov
pokračoval ako vždy diskotékou. Táto voľná zábava však
priniesla plné ruky práce policajtom. Množstvo miestnych a ľudí
z blízkeho okolia neveštilo tento
večer nič dobrého. Tak ako vždy
sa nájdu jednotlivci, ktorí sa bez
alkoholu nevedia slušne baviť.
Počas noci boli riešené rôzne
drobné výtržnosti medzi zabávajúcimi sa. Vrcholom večera
však bol incident mladého muža
z Lendaku. Hoci menovaný ani
po niekoľkonásobnom upozornení hliadky nereagoval na
výzvy policajtov, musel byť za
pomoci donucovacích prostriedkov predvedený na oddelenie
MsP. Tam však jeho vyčínanie
pokračovalo aj naďalej. Nadmerné množstvo alkoholu úplne
zatemnilo jeho mozog, pričom
na jeho resetovanie zabrala až
prítomnosť jeho matky, ktorá
syna „patrične“ spacifikovala
a jeho vyčínanie bolo ukončené
zaplatením pokuty na nasledujúci pracovný deň po detoxikácii
tela mladého muža.

5. október
Ako sa zbaviť odpadu? Na
túto jednoduchú otázku je niekoľko odpovedí....Najjednoduchšie riešenie je zaplatiť poplatok za „konvu“ a následne ju
aj pravidelne „kŕmiť“. V snahe
ušetriť zopár drobných sa však
nájdu medzi nami jednotlivci, ktorí nedostatok priestoru
v zberných nádobách dokážu
vyriešiť „po svojom“. Pri kontrole v okolí MVE za mestom
bola nájdená nelegálna skládka
s rôznym odpadom..... Prípad je
v štádiu riešenia.
8. október
To, čo je niekde v okolitých
dedinách bežné, nie je v našom
meste tolerované. Či je deň
a či noc, niekoľkoročný platný
zákaz požívania alkoholických
nápojov platí pre každého. O to
väčšia drzosť je však uvedený
zákaz porušovať priamo pod
„kamerami“. Krátko pred polnocou natrafili policajti na Patrika,
Jána a Erika z obce Podhorany,
ako si veselo „nasávali“ v centre
mesta. Keďže o platnom zákaze
menovaní vedeli, boli na mieste
vyriešení pokutami.
15. október
To čo sa stalo v jednom bare
v centre mesta medzi dvoma
bratmi a medzi Tomášom a jeho
kamarátkou nás až tak nezaujímalo. Naším stredobodom sa
uvedená skupinka stala až v momente, kedy obaja bratia z Tatranskej ulice fyzicky zaútočili
na Tomáša. Nech už mali dôvod
akýkoľvek, ich počínanie malo
dohru na polícii. Vzhľadom na
množstvo vypitého alkoholu
a neustále atakovanie Tomáša musel byť jeden z bratov
spacifikovaný a ďalšie minúty
obaja strávili na oddelení MsP,
kým trochu „nevychladli“. Celý
incident bol v priebehu nasledujúcich dní vyriešený pokutami.
18. október
Ešte ani v prípade spáchanej
septembrovej krádeže nebolo
rozhodnuté, keď bol opätovne
pri krádeži dreva prichytený pán
Emil. Pri čine ho opäť na mieste
vyrušila hliadka MsP. Menovaný sa ani nesnažil z miesta újsť
a policajtov privítal so slovami:
„No do p..., teraz už isto pôjdem
do basy...“. Potom ako výhovor-

ku použil svoju manželku, ktorá
ho do lesa poslala po drevo, nech
zarobí nejaké peniaze na tabak.
Počas presunu na oddelenie
MsP sme si vypočuli, aký je život
nespravodlivý, ako je nám super,
že sme policajti a podobné reči.
Na otázku, aké má vzdelanie sme
dostali jasnú odpoveď... základné. Akýkoľvek pokus vysvetliť
pánovi Emilovi, že doba sa zmenila a na drevo potrebuje lístok
bol neúspešný. Emil má svoju
teóriu, ktorou sa riadi. Ja nemám
žiadne peniaze a preto budem
kradnúť aj naďalej. Veď nech ma
zatvoria. Bude mi lepšie.... Prípad
je v štádiu riešenia.
28. október
Po celodennej úmornej práci
určite občas dobre padne dať si
občas jeden pohárik a prehodiť
pár slov so svojimi známymi.
Všetko je v poriadku až do
momentu, kým to nie je niekde
na ulici v našom meste. Vo večerných hodinách takto natrafila
na skupinku mládeže hliadka
MsP na chodníku medzi ulicou
Slnečnou a Osloboditeľov. Hoci
na mieste bolo viacej osôb a pri
nich sa nachádzala fľaša lacného
červeného vína, k jeho požívaniu sa nakoniec priznali Jozef
a Vladimír zo Slnečnej ulice.
Obaja boli na mieste vyriešení
pokutami.
4. november
V priebehu posledných 2 mesiacov pracoval jeden z našich
kolegov na kurióznej krádeži.
Koncom mesiaca jún bol zo
školského kabinetu odcudzený mixážny pult z jednej zo
základných škôl. Vzhľadom
nato, že išlo o citlivé informácie
a okruh podozrivých osôb bol
široký, bola to náročná úloha.
Pri náhodnej kontrole mladých
hudobníkov v jednom z rodinných domov sa ukradnutý
mixážny pult podarilo zaistiť.
Vzhľadom na zamotaný priebeh
celej krádeže je vec ešte v štádiu
objasňovania.
9. november
Krátko po začatí rannej zmeny bol na oddelení MsP prijatý
hovor od linkového autobusu.
Ten oznámil hliadke, že od obce
Krížová Ves smerom do Spišskej
(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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Z denníka mestskej polície...
Belej sa pohybujú dvaja žiaci,
ktorí vytrhávajú smerové stĺpiky
okolo cesty a hádžu ich na vozovku. Po prijatí tejto informácie
veci nabrali rýchly spád. Hoci
sa obom žiakom do príchodu
hliadky podarilo z miesta „újsť
a zašiť“ sa do školy, boli aj
na základe popisu a záznamu
z našich kamier rýchlo identifikovaní. V popoludňajších
hodinách už mladistvý Peter Č.
a maloletý Jozef B. z Krížovej Vsi
podávali v prítomnosti rodičov
vysvetlenie k svojmu konaniu.
Starší z nich bol vyriešený pokutou a ten mladší vzhľadom
na svoj vek bol vyriešený len
pohovorom. Obaja aktéri však
v nasledujúcich dňoch budú aj
spolu s rodičmi predvolaní na
ďalší pohovor k sociálnym pracovníčkam na kuratela, kde bolo
ich konanie oznámené.
24. november
Kurióznu krádež oznámil
hliadke počas pochôdzky vodič
dodávkového vozidla, ktorý si
všimol dve osoby vyberajúce
šatstvo k recyklačného kontaj-

nera pri Sintre. Po príchode na
miesto sa v okolí kontajnera pohybovala iba jedna osoba, ktorá
sa tvárila, že práve prechádzala
okolo. Krátka konfrontácia podozrivého s hliadkou a čudný
zvuk vychádzajúci z vnútra kontajnera iba policajtov utvrdili, že
sú na „správnej adrese“. Po vyslobodení druhého podozrivého
z útrob kontajnera boli obaja
predvedení na oddelenie MsP.
Tam bolo zistené, že Jozefovi B.
a Dušanovi B. z Podhorian sa
zachcelo v predstihu zabezpečiť
dostatočné množstvo „vianočných darčekov“ pre celú rodinu.
Celý priebeh z akcie bol spracovaný v reportáži nemenovanej
televíznej stanice.
A jeden prípad na záver.
V nemenovaný piatkový večer si
z obce Výborná vyrazil na rande
do nášho mesta zaľúbený párik.
Po krátkom večernom posedení
v miestnej cukrárni sa nedobrovoľne ocitli „uväznení“ na niekoľko hodín na parkovisku pri
obchodnom dome. Mladý vodič
po príchode k svojej „felde“

nemohol svojho tátoša otvoriť.
Svoj neúspech najskôr pripisoval pokazenému centrálnemu
zamykaniu. Nech sa snažil ako
chcel svoje auto otvoriť nedokázal. Keďže mal pri sebe mobil,
tak zavolal svojmu švagrovi,
aby mu „problém“ pomohol
promptne vyriešiť, lebo slečne
už v chladom počasí začínala
byť už poriadna zima. Švagor
robil, čo sa len dalo a prosil ho,

aby ešte vydržal a nepočúval
rady okoloidúcich chlapcov, aby
to riskol a rozbil zadné sklo, že
je už na ceste. Po jeho príchode
veci nabrali rýchly spád a za
pomoci drôtu auto otvoril. Po
sadnutí si za volant otvoreného
auta obaja aktéri zistili, že auto
s pokazeným „centrálom“ stojí
hneď vedľa...
Spracoval: kolektív
príslušníkov MsP

Spoločenská kronika
v NOVEMBRi 2016
• narodili sa: Adela Šmindáková, Sofia Neupauerová, Nela
Čikovská, Marko Fiamčík
• navždy nás opustili: Ladislav Ovčarik vo veku 81 rokov,
Bonková Magdaléna vo veku 79 rokov, Pompová Viera vo veku
66 rokov, Mišeková Monika vo veku 64 rokov
• životného jubilea sa dožili: Emil Oksoš - 92 rokov, Anna Bobulová - 85 rokov, Anna Lukačková - 80 rokov, Helga Čekovská
- 75 rokov, Andrej Gancarčík - 75 rokov, Pavol Hrobák - 75 rokov,
Margita Milaňáková - 75 rokov, Rudolf Nikerle - 75 rokov, Andrej
Vnenčák - 75 rokov, Sidónia Galantová - 70 rokov, Pavol Kostka
- 70 rokov, Alžbeta Kronová - 70 rokov, Klement Milaňák - 70
rokov, Andrej Ovcarčík - 70 rokov, Darina Pohorelská - 70 rokov.
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Vyhodnotenie súťažnej sezóny Automotoklubu Spišská Belá
V sobotu 10. decembra 2016
v priestoroch Belianskych kúpeľov Automotoklub Spišská
Belá (AMK) vyhodnotil práve
končiacu jazdeckú sezónu 2016.
Predseda AMK Peter Rusiňák
spolu s primátorom mesta Spišská Belá Štefanom Bieľakom ocenili najlepších vodičov v dvoch
súťažiach: v 17. ročníku súťaže
v jazde zručnosti “O pohár
primátora mesta Spišská Belá“
a v 9. ročníku seriálu “Belianske

bezpečné jazdy” - automobilová orientačná súťaž. Primátor
mesta vyjadruje verejné poďakovanie vedeniu AMK ako aj
aktívnym členom tohto klubu
za ich klubovú činnosť, za reprezentáciu nielen samotného
klubu, auto-moto športu, ale aj
nášho mesta (nielen na Slovensku, ale aj na súťažiach v zahraničí). ĎAKUJEME!
Kompletné poradie nájdete
na stránke www.spisskabela.sk.

XVII. ročník súťaže v jazde zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá”
Kategória - DOSPELÍ
Poradie

Meno a Priezvisko

Počet bodov

1.

Matej Kozák

477

2.

Peter Rusiňák

457

3.

František Bielik

361

Kategória - JUNIORI
Poradie

Meno a Priezvisko

Počet bodov

1.

Erik Smolen

348

2.

Adrián Vojtaššák

120

9. ročník seriálu „Belianské bezpečné jazdy”
- automobilová orientačná súťaž
Jazda zručnosti
Jazdec
Spolujazdec

Mesto

1.

Magdolen Viktor
Magdolen Dávid

Handlová

196

2.

Libiak Martin
Libiaková Vladislava

Ľubica

193

3.

Kozák Matej
Kozák Jakub

Kežmarok

144

Poradie

Počet
bodov

Celkové poradie - kategória DOSPELÍ
Jazdec
Spolujazdec

Mesto

1.

Orlík Juraj
Línek Jaroslav

Prievidza

265

2.

Dubiel Ján
Dubiel Miroslav

Štrba

189

3.

Magdolen Richard
Magdolen Samuel

Handlová

156

Poradie

Počet
bodov

Celkové poradie - kategória JUNIORI
Jazdec
Spolujazdec

Mesto

Počet
bodov

1.

Libiak Martin
Libiaková Vladislava

Ľubica

249

2.

Malina Tomáš
Malina Adam

Rakúsy

238

3.

Pavličko Jozef
Pavličková Emma

Spišská Belá

195

Poradie

Futbalová 12-hodinovka

www.spisskabela.sk
14

V sobotu 26. novembra 2016 sa v telocvični na Moskovskej ulici
uskutočnila tradičná futbalová 12-hodinovka, ktorú zorganizovalo
Mesto Spišská Belá. Polmaratónu sa zúčastnili: žiaci prípravky
MŠK Slavoj, mladší a starší žiaci MŠK Slavoj, mladší a starší dorast
MŠK Slavoj, muži „Áčko“ a „Béčko“ MŠK Slavoj a Old Boys
Spišská Belá. Počas dvanástich hodín sa dosiahlo konečné skóre
120:119. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zahrať futbal!
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Rozšírenie kapacity Materskej
školy na Mierovej 1

• Zvonica má novú strechu. Avšak ešte ju čaká oprava fasády, na ktorú
sa mesto snaží získať dotáciu aj z Ministerstva kultúry. Počas decembra
bol spracovaný a podaný projekt. Odhadované náklady sú na úrovni cca
56 tis. EUR.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa
14. decembra 2016 schválilo podanie projektového zámeru na rozšírenie kapacity Materskej školy
na Mierovej ulici v Spišskej Belej.
Mesto tak chce využiť novú výzvu operačného programu IROP
2014 - 2020 na získanie financií zo
štrukturálnych fondov EÚ.
V tomto zámere mesto plánuje uskutočniť prístavbu k súčasnej budove na Mierovej ul. č. 1.
V novej prístavbe mesto plánuje
vytvoriť 4 nové oddelenia súhrne
pre max. 84 detí. V rámci toho
zámeru sa počíta s presunom
2 tried z elokovaného pracoviska
Zimná 47 (momentálne 45 detí)
do týchto nových priestorov
a zároveň sa vytvoria 2 nové triedy z novoprijatých detí v počte
cca 42 detí. Uvedené počty detí
však mesto musí naplniť do
1 roka od ukončenia projektu,
resp. od uvedenia prístavby
škôlky do prevádzky, čo bude
dosť náročné (ale nie nemožné). V tejto novej prístavbe sa

plánuje zriadiť aj nová kuchyňa
s jedálňou pre celú škôlku a tiež
veľká spoločenská miestnosť pre
celú škôlku. Pri tomto riešení
a plánovanom počte novozriadených miest v škôlke môže
mesto získať z fondov EÚ až
sumu 826 400 EUR (v tom je už
aj povinné 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta - teda
suma cca 41 320 EUR). Súčasné
celkové stavebné rozpočtové
náklady sú omnoho vyššie, ale
predpokladá sa ich zníženie na
úroveň cca 900 tis. EUR. Presné
celkové náklady však určí až
výsledok verejného obstarávania (verejnej súťaže). Náklady
ako rozdiel medzi financiami,
ktoré poskytne štát a EÚ (určený max. limit) a skutočnými
nákladmi na realizáciu projektu,
bude znášať mesto z vlastných
zdrojov. V januári 2017 mesto
plánuje podať projektový zámer
a v marci samotný projekt na
rozšírenie kapacity škôlky. A či
budeme úspešní, budeme vedieť
až niekedy počas leta 2017.
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Výročná schôdza dobrovoľných hasičov
V sobotu 10. decembra 2016
sa stretlo 35 členov Dobrovoľného hasičského zboru Spišská
Belá (DHZ) v priestoroch hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej
na výročnej členskej schôdzi.
Trochu predčasne už bilancovali
rok 2016, nakoľko bolo potrebné
zvolať členskú schôdzu skôr
z dôvodu voľby nového vedenia DHZ. Tomu doterajšiemu
vedeniu práve v decembri končilo funkčné obdobie. Schôdzu
otvoril úvodným príhovorom
Maroš Vaverčák, predseda DHZ
a následne privítal na výročnej
schôdzi všetkých zúčastnených
aj primátor mesta Štefan Bieľak.
Okresný výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Kežmarku
zastupoval na tejto schôdzi
člen výboru Jaroslav Rybovič.
Následne tajomník DHZ Štefan
Čupka predniesol správu o činnosti za rok 2016. Bilancovalo vo
viacerých bodoch: zásahy DHZ,
účasť na rôznych kultúrnych
i športových akciách, či materiálno-technické vybavenie DHZ.
V rámci účasti na kultúrnych akciách sa kladne hodnotili najmä
Svätofloriánska slávnosť, silová

súťaž Železný hasič, Regionálne
hasičské preteky o Pohár primátora mesta či detská hasičská
súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika, ale aj súťaž Železný hasič
(družstvá) na Jánskom blate
2016. Zo štátnej dotácie vo výške
2 000 eur si hasiči zakúpili ďalšiu
potrebnú zásahové vybavenie.
Primátor mesta hasičom poďakoval za výbornú spoluprácu,
za ich aktívny prístup počas
celého roka a za príkladnú starostlivosť o hasičskú techniku aj
o hasičskú zbrojnicu. Dôkazom
tejto spolupráce je aj to, že sa
v roku 2016 vyhovelo požiadavke hasičov a mesto zakúpilo
staršie 9-miestne auto najmä na
technické zásahy a na prepravu
detí na hasičské súťaže v hodnote
8000 EUR. Ďalej uviedol, že pre
rok 2017 sa v rozpočte mesta
plánuje okrem iných výdavkov vyčleniť aj suma 8000 EUR
na zakúpenie novej hasičskej
športovej motorky na hasičské
súťaže (poznámka: 14. 12. 2016
poslanci schválili návrh primátora na kúpu tejto striekačky
v rámci schválenia rozpočtu
mesta). Druhá polovica výročnej

Zloženie nového výboru DHZ Spišská Belá (od 10. 12. 2016):
Predseda: Maroš Vaverčák
Veliteľ: Štefan Želonka
Tajomník: Štefan Čupka
Pokladník: Veronika Ivančáková
Referent mládeže: Jozef Lorenčík
Strojník: Lukáš Hlavenka
Referentka žien: Michaela Šelepová
Organizačný referent: Metod Kováčik
Referent pre prácu a výchovu: Matúš Dlubač
Materiálovo-technický referent: Kamil Svitana

Návrh zaradenia lokality
Trstinné lúky do NATURA 2000
Štátna ochrana prírody SR
zastúpená Správou TANAP-u
prichádza s návrhom na zaradenie územia rašelinísk „Trstinné
lúky“ (známe aj pod názvom
„Pace“) v katastri mesta Spišská
Belá do národného zoznamu
chránených území NATURA
2000. Dňa 6. decembra 2016 sa
uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej
prvotné pracovného rokovanie
primátora mesta so zástupcami
Správy TANAP-u ohľadne tohto
návrhu. Predmetom zvýšenej
ochrany má byť 54 ha územia,
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ktoré bude majetkom Mesta
Spišská Belá po zápise pozemkových úprav. Uvedené stretnutie
bolo len vstupným rokovaním,
po ktorom bude nasledovať
konanie o veci zaradenia tohto
územia do sústavy chránených
území, čím sa zvýši stupeň
ochrany z 2. na 4. stupeň. Cieľom
tohto zámeru je chrániť biotopy
európskeho významu, ktoré
sa nachádzajú na tomto rašelinisku. Viac informácii nájdete
na stránke www.spisskabela.
sk, kde je zverejnená aj mapa
s predmetným územím.

• Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá (DHZ) trochu predčasne bilancoval rok 2016 aj z dôvodu voľby nového vedenia DHZ. Predsedom sa
opätovne stal Maroš Vaverčák.
schôdze patrila plánovaným
aktivitám a úlohám na rok 2017.
Aj v novom roku budú hasiči
chodiť na povinné protipožiarne
kontroly rodinných domov, ktoré robia v mene mesta. Okrem
tradičných úloh si na návrh
primátora mesta hasiči doplnili
do tohto plánu aj tieto úlohy:
- pracovať s mládežou aj na
Základnej škole J. M. Petzvala
v Spišskej Belej;
- realizovať pravidelnú športovú činnosť v rámci hasičského
športu (tréningová príprava

a účasť na hasičských súťažiach);
- aktivizovať medzinárodnú
spoluprácu s dobrovoľnými
hasičmi z partnerských miest
mesta Spišská Belá;
- pravidelne aktualizovať
internetovú stránku DHZ a pravidelne viesť kroniku DHZ.
Na záver staronový (teda
opätovne zvolený) predseda
DHZ Maroš Vaverčák pozval
všetkých (nielen hasičov) na
tradičný Ples dobrovoľných
hasičov v Spišskej Belej, ktorý
bude 21. januára 2017.

Kalendár športových
a kultúrnych podujatí
JANUÁR
07. 01.
(sobota)

Tenisový turnaj ED CUP - vo štvorhre mužov

15. 01.
(nedeľa)

Slávnosť sv. Antona Pustovníka - patróna mesta

22. 01.
(nedeľa)

Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá

22. 01.
(nedeľa)

Novoročná bezpečná jazda - automobilová
orientačná súťaž pre rodičov s deťmi - usporadúva
Automotoklub Spišská Belá

27. 01.
(piatok)

Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas
2. svetovej vojny (72. výročie)

FEBRUÁR
12. 02.
(nedeľa)

Valentínska kvapka krvi

23. 02.
(štvrtok)

Obvodová súťaž „Miss bábika“ - súťaž v speve
slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

26. 02.
(nedeľa)

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta
Spišská Belá“ - usporadúva Automotoklub Spišská
Belá
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Dobrovoľní hasiči žiadajú mesto zakúpiť novú motorovú
striekačku na hasičské súťaže
Spišskobelianski dobrovoľní
hasiči sa obrátili na primátora
mesta s požiadavkou na zakúpenie motorovej hasičskej striekačky na hasičské súťaže. Súčasná
striekačka je už zastaralá, svojou
kapacitou nepostačujúca, je to
„babička“ medzi moderným
hasičskými striekačkami.
Na podnet predsedu DHZ
Spišská Belá Maroša Vaverčáka o
tejto požiadavke primátor mesta
osobne diskutoval s belianskymi
hasičmi na pracovnom stretnutí
v nedeľu 20. novembra 2016. Primátor mesta okrem iného uviedol, že mesto počas posledných

5 rokov pravidelne investuje
z rozpočtu mesta do vybavenia dobrovoľného hasičského
zboru a v súčasnosti sú naši
hasiči pomerne dobre materiálno-technicky vybavení na určité
druhy zásahov. Požiadavka na
novú striekačku („motorku“) je
„na pretrase“ už niekoľko rokov
a primátor uznal, že nastal čas
vyriešiť túto požiadavku, však si
to hasiči zaslúžia za svoj prístup
pri rôznych zásahoch. Primátor
mesta má však jednu jasnú podmienku, ktorú tlmočil prítomným hasičom: uvedená motorová
striekačka musí byť maximálne

Pripomenuli sme si osobnosť
Jozefa Vojtasa
Dňa 24. novembra 2016 sme
si pripomenuli 110. výročie narodenia kňaza - kanonika a spišského historika Jozefa Vojtasa
(1906 - 1977), pôsobiaceho v Spišskej Belej. Pri tejto príležitosti sa konala pri jeho hrobe na
miestnom cintoríne spomienková
slávnosť, počas ktorej si zúčastnení uctili spoločnou modlitbou pamiatku Jozefa Vojtasa.
Vo večerných hodinách sa následne uskutočnila v rímsko-katolíckom kostole sv. Antona Pustovníka slávnostná svätá omša, kde o
osobnosti Jozefa Vojtasa prednášal
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, významný spišský historik a archivár.
Mesto Spišská Belá uviedlo Jozefa Vojtasa do siene osobností mesta
dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Spišská Belá.

využívaná a teda požaduje účasť
našich hasičov (2 družstiev - mužov i žien) na čo najväčšom počte
hasičských pretekov. A k tomu
patrí aj dosahovať také súťažné
výsledky, aby aj samotnému
mestu robili dobrú reklamu, čo
si bude vyžadovať zodpovedný
prístup k hasičským tréningom.
Podľa primátora mesta zakúpenie tejto motorovej striekačky
môže byť okrem iného aj ďalšou
motiváciou prečo byť členom
DHZ Spišská Belá (teda dob-

rovoľným hasičom). Ako viedol, „túto požiadavku hasičov
sme už zapracovali do návrhu
rozpočtu mesta na rok 2017.
Ale definitívne rozhodnutie
bude na poslancoch mestského
zastupiteľstva, ktorí sa zídu na
svoje ostatné zasadnutie v tomto
roku dňa 14. decembra 2016“.
Náklady na zakúpenie tejto
novej striekačky sú odhadované
na sumu 8 tis. EUR a táto suma
je už zapracovaná do návrhu
rozpočtu mesta.

ČSOB nadácia nakoniec
poskytne finančný dar 6000 eur
Mesto Spišská Belá začiatkom
novembra ukončilo stavebnú úpravu
križovatky pri čerpacej stanici OMV.
Cieľom tejto úpravy bolo zriadiť
nový jazdný pruh pre odbočenie
doprava (smer na Kežmarok) a zároveň jasne vymedziť aj ostatné jazdné
pruhy a vybudovať nový priechod
pre chodcov. A to všetko prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v tejto lokalite. A práve na
zriadenie priechodu pre chodcov
prispela aj spoločnosť ČSOB a. s.
cez svoju nadáciu pôvodne sumou
1500 EUR, ktorú následne zvýšila
na sumu 2 tis. EUR. Po ukončení
stavebných prác a obhliadke uvedenej križovatky a vybudovaného
priechodu pre chodcov sa ČSOB
nadácia rozhodla nášmu mestu prispieť ešte ďalšou sumou 4 tis. EUR
a teda konečná výška tohto daru predstavuje sumu 6 tis. EUR. Za
túto finančnú podporu ČSOB nadácii ešte raz ĎAKUJEME!

Materská škola na Letnej ulici sa otvorí až v septembri 2017
Poslanci mestského zastupiteľstva spolu s primátorom mesta rokovali o spustení prevádzky
nového pracoviska Materskej
školy v Spišskej Belej na Letnej
ulici - na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 21. 11. 2016,
ako aj 14. 12. 2016. Pôvodne si
mesto určilo termín otvorenia
týchto nových priestorov škôlky
na január 2016. Ale prebiehajúce
stavebné práce a najmä charakter týchto stavebných prác
spôsobil, že sa prehodnotil tento
termín.
Samotné stavebné práce, by
sa končili tesne na konci tohto
roka a dokončovacie práce
možno aj začiatkom januára.

Všetko sú to tzv. mokré stavebné procesy, ktoré naviac v
starej budove spôsobujú veľmi
pomalé schnutie a zretie nových
omietok, či betónových podláh.
Jednoducho v súčasnosti, ale
aj počas najbližších mesiacov,
bude v týchto priestoroch pomerne vysoká vlhkosť. A práve
táto vysoká vlhkosť by v prípade spustenia prevádzky
spôsobila vznik plesní, poškodenie nového nábytku, ako aj
vznik ochorení samotných detí.
A keďže vzhľadom na súčasné
počasie, ako aj vzhľadom na
charakter budovy sa predpokladá úplné vysušenie týchto
priestorov - nových omietok

a podláh až v jarných, resp.
letných mesiacoch, sa primátor
s poslancami dohodli na novom
termíne spustenia prevádzky
tohto elokovaného pracoviska
škôlky od 1. septembra 2017.
Tento termín je v súlade s postupom Ministerstva školstva,
ktoré určilo mestu termín na
ukončenie stavebných prác do
31. 8. 2017. A tak sa stavebné
práce v týchto priestoroch postupne dokončia do leta 2017
a to vrátane vonkajších úprav.
V jarných a letných mesiacoch budúceho roka sa plánuje
komplexne zrekonštruovať vonkajšia fasáda budovy a upraviť
spevnené plochy okolo celej

budovy - vybudovať nové chodníky s verejným osvetlením
vrátane nového oplotenia od
záhrady evanjelického kostola.
Do záhrady škôlky pribudne
aj nové malé detské ihrisko.
Takže do škôlky (aj do tohto
pracoviska) sa uskutoční riadny
zápis detí v mesiaci máj - jún
2017 s nástupom detí do týchto
priestorov škôlky od septembra
2017. Preto sa chceme ospravedlniť tým rodičom detí, ktorí už
počítali s otvorením tejto škôlky
a teda s prijatím ich dieťaťa do
škôlky od januára 2017. Ale žiaľ,
nie je to možné a ani by to nebolo
vhodné vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti.
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• Do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej bola opätovne zvolená Zuzana Pavličková. Staronovú riaditeľku 5. decembra slávnostne uviedol do tejto funkcie primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

"

Harmonogram zberu
triedeného odpadu

"

• 7. decembra privítal primátor Štefan Bieľak v sobášnej sieni MsÚ belianskych jubilantov a novonarodené deti.

"

"

• V priestoroch Belianskych kúpeľov vyhodnocoval Automotoklub Spišská
Belá jazdeckú sezónu 2016. Predseda AMK Peter Rusiňák spolu s primátorom mesta Spišská Belá Štefanom Bieľakom ocenili najlepších vodičov.

• Slovenský Červený kríž odovzdal 23. novembra ocenenie humánnosti
a šľachetnosti 17 obyvateľom Mesta Spišská Belá
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Mesto pripravuje nový verejný priestor v Strážkach
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